
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٥٠

شر3ت 
تو3ا چوب
تعدادى ام دى اف کار
 استخدام می نماید 

٦-٣٥٤٢٢٢٥٣
(١٠١ داخلی )

٩٥٣٠١٠٨٣/ ف

به تعداد� نيرو� نيمه ماهر
و کالف کار جهت کار در کارگاه نجارى 

نيازمندیم محدوده خواجه ربيع 
٣٧٤١٠٢٨١-٠٩٣٣٥٩٠٨٦٠٠

٩٥٣٠٥٤٣٨/ ف

 � به استاد3ار ماهرپرس نجار
و تعدادى کارگر ساده نيازمندیم. 

محدوده کارگاه خين عرب
٩٥٣٠٥٢٩٠/ م ٠٩١٥٦٦١٧٩٦٢

به چند استاد3ار 
ماهر و نيمه ماهر نجار

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٦٤٩٨

٩٥٣٠١٨٠٠/ ف

به تعداد� استاد3ار 
ماهر و نيمه ماهر

جهت نصابی MDF فورى 
نيازمندیم ٠٩٣٠٣٧٢٣٢٨٤

٩٥٣٠٥١١٩/ ف

به تعداد� نصاب ماهر
و با سابقه کابينت چوبی با 

ابزار کامل نصب نيازمندیم. 
٠٩١٥٣٠٤٦٩٨٤

٩٥٣٠٤٢٣٨/ پ

�استخدام� توليد
به تعدادى استاد کار نجار ماهر 

نيازمندیم
٠٩٠٣٣١٠٦٠١٦

٩٥٣٠٤٢٨٨/ ق

 به چند استاد3ارماهر
 MDFجهت کار در شهرستان 

نيازمندیم
٠٩١٥١٤٧١٠٧٣ 

٩٥٣٠١٠٤٣/ ق

به تعداد� نجار مبل استيل 
و نيمه استيل ماهر و نيمه 

ماهرنيازمندیم محدوده خواجه ربيع
٠٩١٥٧٠١٠٤٨٠

٩٥٣٠٣٦٨٠/ ف

استاد3ار نجار
 و MDF 3ار ماهر نيازمند�م 

 

٠٩١٥١٠٨١٩٩٨
٩٥٣٠٥١١٤/ ف

٩٥٣٠٣٥٢٤/ ف

�< شر3ت معتبر
استخدام می نماید : 

نيروى خانم 
جهت تکميل کادر بازرگانی 

حقوق ثابت +بيمه + 
مزایاى عالی 

مراجعه حضورى همه روزه
 از ساعت ٩ الی ١۵ 

بلوار معلم
 بين معلم ١٠ -١٢

 پالک ٢٣٠  طبقه دوم

استخدام 
در یک شرکت

 توليدى بازرگانی 
تکنسين برق صنعتی آشنا 

به تعميرات مکانيکی 
جهت واحد نصب و 

تعميرات ترجيحا آشنا 
به ساخت ماشين آالت 

بسته بندى و شرینک پک
ارسال رزومه : 

٠٩١٥٧١٥١٥٨٧
٩٥٣٠٠٤٤٢/ ر

مل< آباد سجاد
به ٣ نفر نخبه فروش و ٣ مشاور 

ملکی مبتدى نيازمندیم (خانم /آقا)
٩٥٣٠٥٣٠٠/ ف٠٩١٥٩٠٠٥٢٨٠

به افراد� حداقل د�پلم
جهت کاردربافندگی محدوده 

ميدان باررضوى نيازمندیم
٩٥٢٨٢٣٥٥/ ق٣٣٧٦٢٧٣٦

استخدام
نيروى خانم (تعدادمحدود) 

آزادشهر
٠٩٣٦٢٧٣٣٩٥٤

٩٥٣٠٣٩٨٨/ ق

 �به تعداد
نيرو� فروش 
جهت بازاریابی محصوالت 
آرایشی با حقوق ثابت و 

پورسانت عالی به صورت 
محدود نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٩٨٧١٦٢
٩٥٢٩٩٧٦٢/ ف

�< موسسه آموزش�
از چند همکار خانم در 

واحد ادارى و بازرگانی در 
شيفت صبح یا عصر،دعوت 

بعمل مياورد.
شرایط : حقوق ثابت + 

پورسانت + مزایا +تورهاى 
مسافرتی بعنوان پاداش

ساعت مراجعه :
٨:٣٠ الی ١٨

آدرس : امامت ٣٠پالک 
۶واحد٣

 

٩٥٣٠٣١٤٤/ ق

به �< طراح 
صنعت�

مسلط به solid work با 
حداقل ٣سال سابقه کار 

نيازمندیم. 
لطفا رزومه خود را به 

همراه اطالعات تماس به 
آدرس ایميل زیر ارسال 

فرمائيد.
ebtemployment1395@

gmail.com

 

٩٥٣٠٥٨٧٩/ ق

به �< اپراتور خانم
آشنا به 3امپيوتر   

و یک مربی کودک خانم
 جهت کار در باشگاه بانوان 

نيازمندیم 
٣٧٦١٠٦٤١

٩٥٣٠٥٦٨٩/ ف

موفقيت ا�نجاست
زود  مشاغل   ١٠٠ تا   ٠ اندازى  راه 
مشاوره  محصول  فروش  حتی  بازده 

٩٥٢٩٨٠٥٨/ ر     ٣٧٢٣٢٩٣٣رایگان

استخدام 
١- کارشناس  مکانيک ، 

متالوژى 
مسلط به نقشه خوانی 

( خانم و آقا ) 
٢- کارشناس حسابدارى 

خانم 
شهرک صنعتی توس فاز ١ 

٣٥٤١٤١٠٠
٣٥٤١٤١٠١

٩٥٣٠٥٣٤١/ ف

استخدام 
به تعدادى موتور سوار

 با حقوق ثابت نيازمندیم. 
٠٩١٥٦٣٦٤٨٦٦

٩٥٣٠٤٨٦٤/ ق

به �< نفر نيرو� آقا 
با مدرک فوق دیپلم برق صنعتی 
با سابقه کار مفيد در یک شرکت 
توليدى قطعات خودرو نيازمندیم 

مراجعه ١۶-٩ شهرک صنعتی 
توس، فاز ١، بلوار صنعت، بلوار 

تعاون جنوبی قطعه ٣٠۶
٣٥٤١٣٦٤٧

٩٥٣٠٦٢٣٩/ ف

�< شر3ت بازرگان� 
به تعدادى منشی خانم جهت 

تکميل کادر فروش در محيطی 
رفاهی واقع در احمدآباد 

با شرایط حقوق ثابت + 
پورسانت + بيمه 

نيازمند است 
٠٩٩٠٦٦٠٧٠٥٥

٩٥٣٠٤٤٧٠/ ف

 نما�ندگ� ا�نترنت مخابرات
تلفنی  فروش  کارمند  استخدام   

خانم باحقوق ثابت و پورسانت
 تماس١٠تا١۴   ٣٨٨٣٨٠٦٨

٩٥٣٠٢٢٣٤/ ق

شر3ت معتبر 
بازرگان� 

از یک کارشناس بازرگانی خارجی 
خانم حرفه اى جهت کار با شرایط 
عالی دعوت به همکارى می نماید 

ارسال رزومه به 
 f.Company.2016@gmail

.com

 

٩٥٣٠٦٢١٦/ ف

به تعداد� نيرو� خانم  
 جهت همکارى در یک موسسه فرهنگی 
نيازمندیم با حقوق ثابت +پورسانت عالی 
٠٩١٥٥٥٢٤٠٠٧ -٣٢٧٢٤٠٤٥

٩٥٢٠٣٨١٥/ ط

 �به �< نفر پي< موتور
و �< نفر صندوق دار

جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم
٠٩٣٧١٣٣١٠٢٤

٩٥٣٠٦٠٠٩/ ف

خانم جهت امور خدمات 
(آبدارچ� ) و ادارات 

نيازمندیم 
٣٧٤١٥٣٩٤

٩٥٣٠٥٣٢٤/ ف

 به یک نفر کمک آشپز فست فود 
و یک مدیر داخلی در مجموعه ى 

فست فود نيازمندیم
٠٩١٢٠٩١٥٤٠٧ 

٩٥٣٠٣٩٠٣/ ب

به تعداد� نيرو 
با مدارک دانشگاهی جهت طراحی 

روى شيشه (ویتراى) نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٠٦٠٣٨/ ف

شر3ت صنا�ع 
غذا�� ماهوند 
جهت تکميل کادر خود به 
افراد ذیل نيازمند است:

١- بازاریاب حضورى مرد با 
وسيله نقليه 

با وسيله  کارپرداز مرد   -٢
نقليه موتور 

تلفن تماس: 

٠٩٩٠٣٣٤٧٥٦٧
٩٥٣٠٤٩٩٦/ ف

نيرو� بازرگان�
 و فروش

خانم- حداقل فوق دیپلم
آشنا به فروش

داراى روابط عمومی باال
 فن بيان قوى، 

با حقوق ثابت و پورسانت 
انتظامات: آقا- ظاهر مناسب 
اندام)،  (پرورش  ورزشکار 
داراى روابط عمومی باال، داراى 

فن بيان حداکثر ٣٠ سال 
کارپرداز: آقا-

 با موتور و گواهينامه 
ساعت مراجعه:

 ١٠ صبح الی ١۴ عصر 
مکان: الماس شرق

 طبقه سوم، شهربازى 
سرزمين عجایب 

تلفن: ٠٥١٣٧١١٣٣٢٣
٩٥٣٠٦٠٩٠/ مداخلی ١١ 

�< شر3ت صنعت�
(ریخته گرى)

واقع در شهرک صنعتی توس 
تعدادى (کارکر ساده) و 

(قالب گير ماهر)
با حقوق مکفی استخدام می کند.

تلفن تماس:
٣٥٤١١٣٢٤

٩٥٣٠٣٨٤٨/ ق

به �< نفر سالن 3ار
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم. ساعت کار ۵ الی 
١٠ شب - حقوق ۵٠٠

آدرس : خيابان خسروى - مجتمع 
طال و جواهر ليدوما واحد ۵٢

 ٣٢٢٢٩١١١
٣٢٢٣٠٢٩٢

٩٥٣٠٥٨٢١/ ق

مشاغل گوناگون

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

سرزمين موجهاى آبی 
جهت تکميل کادر پرسنل خود به افراد ذیل نيازمند است:

سایر شرایطسابقه کارمرتبطجنسيتسمت (شغلی) ردیف
آشنایی با زبان ٣ سالآقامسئول دفتر١

انگليسی
-۵ سالآقاانباردار٢
-۵ سالآقاتاسيسات٣
-٣ سالآقاکارپرداز۴

 تلفن: ٣٦٢٣٢٤٤٠
٩٥٣٠٥٨١٩/ ب

٩٥٣٠٤٦١٢/ ف

٩٥٣٠١٩٦٠/ ف

٩٥٣٠٦٠٥٦/ ف

� دعوت به همLار
شر3ت فرآورده ها� لبن� بينالود نيشابور

افراد واجد شرایط  بين  از  ادارى خود در مشهد  و  کادر فروش   جهت تکميل 
دعوت به همکارى می نماید. 

( حقوق ثابت+ پورسانت و پاداش فروش و ...)
 nGجنسيتعنوان شغل)رد

آقافروشنده حضور,١
خانمفروشنده تلفن) ٢
خانمپروماتور٣
آقاانباردار4

 � عالقمندان م� توانند رزومه 3ار� خود را به شماره تلفن ها
Binalooddairy.co@gmail.com٧-٣٧٦٠٤٦٢٠ و �ا آدرس ا�ميل

٩٥٣٠٣٧٦٢/ بو �ا شماره فLس ٣٧٦٠٤٦٧٨ ارسال فرما�يد

٩٥٣٠٠٨٢٩/ ف

٩٥٣٠٦٠١٧/ ف

٩٥٣٠٤٣٧٦/ ف


